
 
 

MATRIK EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEMEN PPPA TAHUN 2020 
 
 

No.  Kondisi Peraturan Terkait Evaluasi RTL TL 

1.  PERMEN PPPA No 6 Thn 
2018 Ttg Permen 
Pengendalian Gratifikasi 
Telah memuat hal-hal 
yang diamanatkan dalam 
Peraturan yang berlaku, 
al: 
a. dibuat sebagai acuan 
pengendalian gratifikasi 
b. upaya pencegahan, 
penangan dan penetapan 
status; 
c. Mengatur kewajiban 
pegawai: melaporkan bila 
mengetahui adanya 
gratifikasi; menolak 
gratifikasi; melaporkan 
penerimaan gratifikasi 
d. mengatur tidak wajib 
dilaporkan penerimaan 
gratifikasinya 
e. Mekanisme Pelaporan 
f. Pembentukan UPG 
Kementerian, Tugas dan 
Kewajiban UPG 

1. Peraturan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi Nomor 6 
Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas 
Peraturan Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi Nomor 2 
Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaporan 
dan Penetapan 
Status Gratifikasi 
 
2. SE KPK No 
B-1341/01-13/03/20
17 Tentang 
Pedoman dan 
Batasan Gratifikasi 

Masih sesuai dengan 
peraturan yang berlaku  
dan sudah banyak yang 
melaporkan penerimaan 
gratifikasinya 
 
implementasi atas kebijakan 
ini oleh Satker sudah 
dilaksanakan dengan 
memasukan kebijakan 
gratifikasi ini dalam 
melaksanakan Evaluasi KLA 
dan APE serta dalam 
penugasan pegawai ke 
daerah 

1. Sosialisasi terus  

menerus melalui  

media kekinian 

2. Secara berkala  

mengajak UPG di   

tingkat Satker untuk   

sharing dengan  

diskusi informal  

(coffee morning)  

untuk menguatkan  

UPG tingkat Satker   

dan berbagi  

pengalaman yang  

dihadapi dalam  

pengendalian 

gratifikasi di unit   

masing-masing 

1. membuat 

schedule 

Check 2020 

2. SMS Blast  

secara berkala 

3. Mengadakan 

sharing session  

secara berkala. 



g. Memberikan 
perlindungan kepada 
pelapor 
h. Pemberian Saksi 

2.  PERMEN PPPA No 1 Thn 
2018 Tentang Tata cara 
penanganan pelaporan 
dugaan tindak pidana 
KKN di Lingkungan 
Kemen PPPA. 
Permen ini telah memuat 
hal-hal: 
a. memberikan 

kemudahan dalam 

menyampaikan 

laporan terjadinya 

KKN di lingkungan 

KPPPA; 

b. adanya cara 

melaporkan secara 

langsung/tidak 

langsung 

c. secara tidak langsung 

melalui Telp, kotak 

pelaporan gratifikasi, 

email dan laman 

WBS. 

d. memberikan 

kepastian hukum 

kepada pelapor 

1. UU No. 28 Th 
1999 Tentang 
Penyelenggaraan 
Pemerintah yang 
bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 
2. UU 31 Tahun 1999 
tentang 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan 
UU No. 20 Tahun 
2001 Tentang 
Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 1999 
tentang 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korupsi; 
3. UU No. 39 Tahun 
2008 Tentang 
Kementerian 
Negara; 

1. Perlu sosialisasi yang lebih 

intensif 

2. Perlu media sosialisasi 

yang lebih menarik; 

3. Diperlukan adaptasi 

komunikasi saat ini adalah 

dengan menggunakan WA 

untuk lebih 

mempermudahkan dan 

sudah familiar/akrab 

dengan kebiasaan di 

lingkungan pegawai 

4. Perlu penambahan media 

pelaporan secara tidak 

langsung, pada pasal 4 (3) 

e. melalui WA 

Inspektorat: Hotline 

whatsapp berupa Layanan 

Informasi yang dapat 

memberikan layanan 

Pengaduan Masyarakat, 

Layanan Konsultasi, 

Informasi 

Gratifikasi/Benturan 

1. Membuat infografis 

mekanisme 

pengaduan 

2. Membangun jalur 

pengaduan/konsultasi 

unit Inspektorat 

(hotline whatsapp) 

3. Menyebarkan 

infografis ke 

lingkungan Kemen 

PPPA 

4. Menyiapkan 

penambahan media 

untuk melaporkan 

secara mudah melalui 

WA Inspektorat 

(Hotline whatsapp) 

5. Mengingatkan Bagian 

Data di Biroren dan 

Data untuk 

melaksanakan 

pengembangan 

aplikasi WBS. 

1. Sudah dibuat 

infografis 

mekanisme 

pengaduan 

2. Sudah ada 

hotline 

whatsapp 

(0857-7698-11

86) 

3. Infografis 

sudah 

disebarkan; 

4. Bersurat 

kepada 

Karoren terkait 

pengembangan 

aplikasi WBS 



dengan menjaga 

kerahasiaan identitias 

pelapor dan 

pemberian 

perlindungan dan 

jaminan keamanan 

apabila ybs meminta; 

e. memuat tentang 

tatacara Inspektorat 

untuk 

menindaklanjuti 

laporan;  

f. mengatur tentang 

rekomendasi yang 

diberikan, termasuk 

pemulihan nama baik 

terlapor; 

g. kewajiban 

inspektorat; 

Pembentukan Tim 

 
Permasalahan: 
pengaduan melalui WBS 
masih kurang diminati 
Diperlukan adaptasi 
komunikasi saat ini 
adalah dengan 
menggunakan WA untuk 
lebih mempermudahkan 

4. UU No. 25 Tahun 
2009 Tentang 
Pelayanan Publik; 
5. Peraturan 
Pemerintah No. 71 
Tahun 2000 Tentang 
Tata cara 
Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat 
dan Pemberian 
Penghargaan dalam 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Tindak Pidana 
Korups. 

Kepentingan, dan 

Informasi LHKPN/LHKASN 

5. Aplikasi WBS telah 

dievaluasi dan diusulkan 

untuk dilakukan 

pengembangan oleh IT 

agar lebih user friendly 

dan aplikatif. Evaluasi 

dilaksanakan pada tahun 

2019 dan terkait 

banyaknya aplikasi yang 

mengantri untuk 

dikembangkan, telah 

masuk dalam rencana 

pengembangan aplikasi di 

tahun 2020 oleh Bagian 

Data. Bukti dukung adalah 

Memorandum Inspektur 

Nomor 

M-379/KPP-PA/INSP/PW.

07/08/2019 Tanggal 22 

Agustus 2019 Hal: 

Permohonan Fasilitasi 

Pengembangan Aplikasi 

WBS. Kemudian terdapat 

balasan jawaban 

Memorandum dari 

Karoren Nomor 

M-182/KPP-PA/Roren&Da



dan sudah familiar/akrab 
dengan kebiasaan di 
lingkungan pegawai  

ta/D.1/09/2019 Tanggal 

12 September 2019 Hal 

Permohonan Fasilitasi 

Pengembangan Aplikasi 

WBS 

 

3.  Peraturan Menteri 
Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman 
Penanganan Benturan 
Kepentingan di 
Lingkungan Kemen PPPA 
Telah memuat hal-hal 
antara lain: 
 
a. dalam menimbang: 

kurang relevan dalam 

memberikan 

pertimbangan untuk 

dikeluarkannya 

permen ini 

b. mengingat: sebagai 

dasar hukum untuk 

menyusun permen ini 

sudah tidak sesuai lagi 

dengan adanya 

perubahan dasar 

hukum yang lebih up 

to date; 

a. Peraturan 

Presiden Nomor 

55 Tahun 2012 

Tentang Strategi 

Nasional 

Pencegahan Dan 

Pemberantasan 

Korupsi Jangka 

Panjang Tahun 

2012 – 2025 Dan 

Jangka Menengah 

Tahun 2012 – 

2014 (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 

2012 Nomor 122); 

b. Peraturan 

Menteri 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Nomor 9 

Tahun 2012 

1. dalam menimbang: 

kurang relevan dalam 

memberikan 

pertimbangan untuk 

dikeluarkannya permen 

ini; 

2. dalam mengingat: sebagai 

dasar hukum untuk 

menyusun permen ini 

sudah tidak sesuai lagi 

dengan adanya 

perubahan dasar hukum 

yang lebih up to date; 

3. tidak dijelaskan 

bagaimana cara 

mengatasi benturan 

kepentingan; 

4. perlu penambahan 

pengertian2 yang 

diperlukan hal-hal yang 

memiliki pengertian yang 

luas dan dapat 

dipersepsikan secara luas 

1. Memasukkan kegiatan 

reviu Permen Benturan 

Kepentingan dalam 

PKPT 2020; 

2. Mereviu Permen 2 

Tahun 2014; 

3. Melakukan Studi 

Banding ke instansi 

yang sudah 

mengimplementasikan 

penanganan benturan 

kepentingan; 

4. Membahas kemudian 

memperbaharui isi 

Permen agar lebih 

implementatif dan 

mudah dipahami 

dengan 

menambah/menguran

gi Pasal yang sudah 

ada. 

1. lakukan 

kajian/reviu 

untuk 

Menyusun 

peraturan 

benturan 

kepentingan 

dalam PKPT; 

2. Sudah dilakukan 

reviu Permen 

tentang 

benturan 

kepentingan, 

namun masih 

kurang 

mendalam, 

perlu dilakukan; 

3. PKS/study 

banding terkait 

dengan 

peningkatan 

pemahaman 

SDM agar lebih 



c. isi permen:  

1) mendorong 

terciptanya budaya 

kerja organisasi untuk 

mengenal, mencegah, 

dan mengatasi situasi 

terjadinya benturan 

kepentingan; 

meningkatkan 

pelayanan publik dan 

mencegah terjadi 

kerugian negara dan 

meningkatkan 

integritas serta 

mewujudkan 

pemerintahan yang 

bersih dan 

berwibawa; 

 

namun tidak 

dijelaskan bagaimana 

cara mengatasi 

benturan kepentingan 

 
2) pengertian yang 

dijabarkan masih 

kurang 

menggambarkan dari 

isi dari Permen ini; 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

di Lingkungan 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak; 

c. Peraturan 

Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 

37 Tahun 2012 

Tentang Pedoman 

Umum 

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan. 

d. Ket.  

Dasar hukum 

yang ada pada 

permen ini harus 

diperbaharui  

5. tidak diatur  bila 

seseorang mengetahui 

terjadi benturan 

kepentingan apa yang 

harus dilakukan; 

6. sarana tempat 

melaporkan kemana?  

7. Tidak dijelaskan apa peran 

APIP bila ada yang 

melaporkan terjadinya 

benturan kepentingan 

8. terdapat prinsip dasar 

penanganan benturan 

kepentingan 

Namun tidak dijelaskan 

siapa yang akan 

menangani benturan 

kepentingan ini dan 

menerapkan prinsip 

penanganan 

mudah untuk 

implementasi 

pada kebijakan 

yang diperlukan 

Diagendakan 

akan 

dilaksanakan 

bulan 

Juli/Agustus 

2020; 

 



 

perlu penambahan 

pengertian2 yang 

diperlukan hal-hal 

yang memiliki 

pengertian yang luas 

dan dapat 

dipersepsikan secara 

tidak tegas 

 
3) menjelaskan tentang 

bentuk-bentuk, 

jenis-jenis, 

sumber-sumber 

benturan 

kepentingan; 

 
tidak diatur  bila 
seseorang 
mengetahui terjadi 
benturan kepentingan 
apa yang harus 
dilakukan  
sarana tempat 
melaporkan kemana?  
 
tidak dijelaskan apa 
peran APIP bila ada 
yang melaoprkan 



terjadinya benturan 
kepentingan 
 

4) terdapat prinsip dasar 

penanganan benturan 

kepentingan. 

 

siapa yang akan 

menangani benturan 

kepentingan ini dan 

menerapkan prinsip 

penanganan  

 

5) terdapat tahapan 

dalam penanganan 

benturan kepentingan 

6) Tindakan yang 

berpotensi terjainya 

benturan kepentingan 

7) Faktor-faktor 

pendukung 

keberhasilan 

penanganan benturan 

kepentingan 

 
d. simpulan  

 
Permen ini sulit untuk 
diimplementasikan 



perlu dilakukan 
penelaahan dan kajian 
agar mudah untuk 
dilaksanakan dalam 
menjalankan tugas dan 
fungsi di lingkungan 
kemen PPPA 

4.  Implementasi  Perpres 
No. 16 Tahun 2018 
Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
Bagian kedua Pengaduan 
oleh Masyarakat pasal 77 

1. Bagian kedua 
Pengaduan oleh 
Masyarakat pasal 77 
Perpres No. 16 
Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 
2. Pasal 20 UU No. 
20 Tahun 2014 
Tentang Aministrasi 
Pemerintahan 

Belum terdapat SOP 
Pengaduan oleh Masyarakat 
terkait dengan PBJ 

Menyusun SOP alur 
Pengaduan oleh 
Masyarakat terkait 
dengan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 

Banner pengaduan 
Juli 2020 

5.  Permen PPPA nomor 9 
tahun 2012 tentang SPIP, 
telah memuat antara lain: 
a. Dasar hukum 

menimbang masih 

relevan dengan 

amanat dari PP no 60 

tahun 2008 yang 

masih berlaku sampai 

saat ini; 

b. Dasar hukum 

mengingat sudah 

1. Peraturan 

Pemerintah 

nomor 60 tahun   

2008 

2. Surat Deputi 

Kepala BPKP 

Bidang Polhukam 

PMK nomor 

S-810/D2/04/201

9, hal QA atas 

penilaian mandiri 

1. Dasar hukum sudah 

banyak yang tidak sesuai 

dengan kondisi 

KemenPPPA mengingat 

beberapa peraturan 

terutama terkait 

organisasi dan tata 

laksana Kementerian dan 

TUSI kementerian sudah 

banyak yang berganti 

1. Melakukan reviu 

permen pppa nomor 

9 tahun 2012 

2. Membuat petunjuk 

teknis tahapan 

penyelenggaraan 

SPIP; 

3. Mendorong 

Manajemen untuk 

segera menyusun 

Peraturan Menteri 

1. Telah disusun SE 

Sekretaris 

Kementerian 

PPPA No .. 

Tahun 2019 

tentang 

percepatan 

pelaksanaan 

Identifikasi 

Risiko; 



tidak relevan karena 

beberapa peraturan 

sudah tidak berlaku, 

berganti dengan 

aturan yang lebih up 

to date terutama 

peraturan yang 

berkaitan dengan 

TUSI Kemen PPPA; 

c. Isi Permen: 

● BAB I berisi ketentuan 

umum  

● BAB II berisi maksud 

dan tujuan 

● BAB III berisi 

penyelenggaraan SPIP 

meliputi unsur-unsur, 

penanggung jawab SPI, 

kegiatan pengendalian, 

informasi dan 

komunikasi, 

pemantauan 

● BAB IV berisi tahapan 

penyelenggaraan, 

namun dalam permen 

tertulis sebagai BAB V 

● BAB V berisi penguatan 

efektivitas 

penyelenggaraan SPIP 

penyelenggaraan 

SPIP pada Kemen 

PPPA  

2. Petunjuk Teknis 

mengenai tahapan 

penyelenggaraan SPIP 

masih belum ada 

3. Diperlukan pengaturan 

lebih mendalam terkait 

evaluasi pelaksanaan SPIP 

dan tindak lanjut  atas 

evaluasi penanganan SPIP  

tentang Manajemen 

risiko di lingkungan 

KPPPA 

2. Telah 

ditindaklanjuti 

oleh Biro 

Perencanaan 

untuk 

menyusun 

Peraturan 

Menteri tentang 

Manajemen 

Risiko  



namun dalam permen 

tertulis BAB VI 

● BAB VI berisi ketentuan 

penutup namun dalam 

permen tertulis BAB VII 

 
d. Simpulan: 

Isi permen masih 

relevan dengan 

keadaan namun 

diperlukan 

penajaman dan 

penambahan 

pengaturan terutama 

terkait evaluasi 

pelaksanaan kegiatan 

SPI dan tindak lanjut 

evaluasi 

 


